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DEPARTAMENT D’INTERIOR 
GRUP DE FORMACIÓ 

 
Avui, 1 d’abril, s’ha celebrat la reunió del grup de treball de Formació del Departament 
d’Interior amb els sindicats per tractar l’inici del Pla de Formació 2022 on s’han discutit els 
aspectes que tot seguit us resumim. 
 

• De cara al segon semestre, els sindicats hem demanat incrementar la formació 
presencial, per la dificultat de desconnectar per fer un curs quan s’està a la feina. 
El Departament manifesta que serà difícil tornar al nivell pre-pandèmia perquè la 
formació online ha tingut molta participació, però hi ha formacions que es faran 
presencials o bé combinades. 

 

• Entre abril-juny es durà a terme la formació sobre treballs en alçada per al 
personal de manteniment de la Direcció General de Policia. 

 

• En el moment actual, encara pandèmic, demanem més formació de riscos 
psicosocials centrada en el reforç del benestar psicològic. El Departament té 
previst fer formació de Mindfulness, contenció de l’estrès i primers auxilis. A la 
Intranet es podrà trobar informació quan es dissenyi el calendari. 

 

• CCOO demanem poder fer detecció de necessitats de formació de forma 
directa amb els usuaris finals i que millori el flux d’informació dels cursos, així 
com de la detecció de necessitats de les totes les unitats a la plantilla. El 
Departament analitzarà com fer-ho, valora incloure una nota a la Intranet i recorda 
que en la valoració del curs realitzat hi ha un apartat per informar sobre les 
inquietuds formatives. 

 

• El Departament també remarca que s’està fent molta formació tecnològica aquest 
primer semestre, perquè ha tingut molta demanda. Sol·licitem que la formació 
ACTIC tingui una convalidació amb el certificat, però no és una qüestió que 
depengui del Departament només, sinó que s’ha d’elevar a Funció Pública ja que 
afecta tots els departaments. 

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 

mailto:gene@ccoo.cat
http://fsc-generalitat.ccoo.cat/
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat

